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§ 33
Fastställande av föredragningslista
Ärendet
Göran Thell (PRO Ljungbyhed) anmäler extra punkt ”korttidsboende” under § 38, övriga
frågor.
Sven Larsson (PRO Klippan) anmäler extra punkt ”sjuktransporter” under § 38, övriga
frågor.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att fastställa föredragningslistan.
___
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§ 34
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendet
Bättre kontrast i Skånetrafikens biljettautomater
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) har varit i kontakt med kollektivtrafiknämnden som
ska undersöka med tillverkaren om det är möjligt att göra justeringar i befintliga
biljettautomater. Ordföranden väntar besked på måndag och återkommer i frågan vid
kommande sammanträde.
Tillgänglighetsfrågan / vägar och trottoarer
Ordförande berättar att KHR och KPR kommer att ha ett gemensamt möte framöver
angående dessa frågor, där även ledamöter från kommunstyrelsen kommer att medverka.
Parkbänkar vid s.k. ”Emgårdska tomten”
Vid förra sammanträdet diskuterades att parkbänkarna vid ”Emgårdska tomten” har tagits
bort. Ordföranden har undersökt frågan och fått besked om att bänkar på nytt kommer att
ställas dit, efter förslag på var de ska stå. Önskemål finns om att bänkarna ska ställas på
samma plats som tidigare, vara fasta och därmed finnas tillgängliga året runt.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll och lägga informationen med
godkännande till handlingarna.
___
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§ 35
Värdighetsgarantier
Ärendet
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret informerar om värdighetsgarantier. Direktiv har
kommit från regeringen och socialstyrelsen att alla ska arbeta med värdighetsgarantier för
att höja standarden inom äldreomsorgen, samt för att brukare ska kunna veta vad de kan
förvänta sig av densamma. Processen kommer att pågå under hela 2012. Som en del i detta
kommer enhetschefer och myndighetspersoner bl a att genomgå en utbildning, arbete
kommer att genomföras för att få en bättre helhet mellan utförare och beställare och KPR
kommer att vara delaktiga dels utifrån rådet men även i egenskap av enskilda. Synpunkter
från äldre kommer att vara viktiga i processen och dialoggrupper och diskussioner är
tänkta som redskap i utvecklingen av äldreomsorgen. Ansökan har gjorts om ca 200.000
kr.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 36
Frågor från pensionärsorganisationerna
Ärendet
Arbetsbeskrivning för äldreombud
Ett förslag till arbetsbeskrivning har tagits fram. Arbetsbeskrivningen ska så småningom
godkännas i Kommunstyrelsen. Laila Möller-Nilsson (s) ger ett namnförslag på
äldreombud. Respektive pensionärsorganisation ska föra en diskussion om huruvida de
vill att personen i fråga ska kontaktas. Frågan lyfts även om ett äldreombud behöver någon
speciell utbildning. Det viktigaste anses dock vara ett gott omdöme och att representanter
från KPR har förtroende för personen ifråga. God kännedom om olika verksamheter i
anslutning till området underlättar dock.
Pensionärsrådet beslutar
att godkänna den förelagda arbetsordningen. Bilaga 1, KPR § 36/12.
_____
Har s.k. delade turer återkommit?
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret förtydligar varför medarbetare ibland arbetar delade
turer, trots att det kan ses som ålderdomligt. Allt fler arbetar idag utifrån en högre
tjänstgöringsgrad, vilket innebär att det blir färre som delar på arbetet som ska utföras.
Medarbetarna väljer själv om de vill ha högre tjänstgöringsgrad och om så önskas får de
därmed ibland arbeta delade turer för att schemat ska gå ihop. Detta är godkänt av
fackförbunden.
Färdtjänst och eventuella förändringar, väntetider mm.
Ordföranden förtydligar att det den senaste tiden inte har skett några förändringar vad
gäller färdtjänst. Ang. väntetider har ordföranden diskuterat frågan med Åsbo Taxi, men
det är svårt att diskutera utan konkreta exempel. Ordföranden uppmanar därför alla att
kontakta färdtjänsthandläggare Birgit Sjögren så snart som möjligt, helst samma dag, om
det skulle uppstå problem i samband med resa och man vill lämna sin synpunkt angående
detta. Grundregeln är att man ska ringa och boka färdtjänst en timme innan man behöver
bli hämtad. Om inget annat avtalas ska man bli hämtad inom en timme. Restiden kan
fördröjas med max 20 minuter, beroende på samordning, dvs att någon annan i närheten
ska hämtas med samma bil. Rune Persson (s) påtalar att man ser stora vinster med att
använda de lokala aktörerna och även framöver kommer man att försöka göra detta.
En ny broschyr om färdtjänst är på gång pga höjda avgifter samt nya regler. En tanke är att
det i den broschyren ev. kan framgå att avvikelser och synpunkter bör lämnas omgående,
då det underlättar för förbättringsarbetet.
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KPH § 36 (forts.)
Hemsjukvård – hur gå till väga?
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret berättar att ”tröskelprincipen” gäller angående vem
som är berättigad till hemsjukvård. För det första ska brukaren vara oförmögen att ta sig
till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av assistans. För det andra ska en
sjukvårdsplanering ha gjorts tillsammans med läkare. För det tredje är det alltid en läkare
som bedömer om en patient behöver hemsjukvård. Man kan alltså inte beställa
hemsjukvård själv. Det är inte heller biståndshandläggare som beviljar beslut som rör
hälso- och sjukvård. Hemsjukvård ska inte blandas ihop med hemtjänst – ex städning och
service, vilket beviljas av biståndshandläggare.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 37
Information från nämnd/styrelse
Ärendet
- Rune Persson (s) informerar från kommunstyrelsen om att det ekonomiska läget är
oroande på samtliga nivåer. Kommunen kommer dock att klara ekonomin under 2012.
Prognosen är osäker inför 2013.
-Ordföranden informerar om att socialnämnden sannolikt kommer att hamna på ett
underskott på ca 8,6 miljoner kr. Framförallt beror det på att försörjningsstödet, som
tidigare har legat lågt, nu har ökat, men även på placeringar inom individ och familj samt
ökade kostnader för LSS och personlig assistans.
-Äldreomsorgschef Carina Pihlwret informerar om ett framtida resursfördelningssystem,
som än så länge endast är ett förslag. Tanken är att brukarna ska bli mer delaktiga och
kunna göra olika val inom uppsatta ramar, t ex kunna prioritera utevistelse, städning,
handling etc. Bemanning, tid och resurser ska inte styra i lika stor utsträckning.
-Laila Möller-Nilsson (s) informerar från Kultur- och fritidsnämnden, att Sågens
gymnastikhall nu är klar att tas i bruk.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 38
Övrigt
Ärendet
Sjukresor
Sven Larsson (PRO Klippan) tar upp ett exempel där någon har fått vänta oacceptabelt
länge i samband med en sjukresa. Ordföranden tar med sig exemplet för vidare diskussion
och återkommer med mer information vid kommande sammanträde.
Korttidsboende
Göran Thell (PRO Ljungbyhed) upplever en restriktivitet vad gäller korttidsboende kontra
vård i hemmet och undrar om detta beror på kostnaden. Ordföranden samt
äldreomsorgschef Carina Pihlwret påpekar båda att korttiden ska utnyttjas under en så kort
tid som möjligt, för att minska risken för att brukaren blir passiviserad. Det är viktigt att
behålla självständigheten så långt det går och istället anpassa hemvården så att brukaren
kan flytta hem igen så snart som det är möjligt. Grundtanken är att vistelsen på korttiden
ska vara maximalt 7-14 dagar.
Utbildning
Ordföranden efterfrågar förslag på information/utbildning som kortfattat kan ges i
samband med sammanträdena framöver. Förslag lämnas med fördel vid kommande
förmöte.
Mässa
Den 17 oktober mellan kl 13.00-19.00 hålls en mässa om funktionshinder i Klippans
kulturcenter.
Kommande sammanträden
Sammanträdet i november ställs in pga bristande antal ärenden.
Sammanträdet den 14 december flyttas till den 13 december då en del politiska ledamöter
fått förhinder den 14 december. Obs! tiden ändras till kl 10.00 på grund av den anslutande
jullunchen på Senioren.
Förmötet hålls som planerat den 30/11 kl 10.00.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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Utdragsbestyrkande

